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٢٠١٣/١/٢٣

اطالق ماجستير ھندسة البيئة والتغيرات المناخية في "األردنية" ايلول المقبل
بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور
اخليف الطراونة مع ممثلي برنامج
تيمبوس لدى االتحاد األوروبي أوجه
التعاون العلمية واألكاديمية المشتركة.
وتناول الجانبان سبل التعاون المتاحة ال
سيما تطوير برامج أكاديمية مشتركة،
والتبادل الطالبي في عدد من دول أوروبا
مثل النمسا والبرتغال وألمانيا.
وتطرق الطرفان ألبرز التطورات التي
طرأت على مشروع ماجستير ھندسة
البيئة والتغيرات المناخية الذي تعمل
الجامعة األردنية انشاءه بالتنسيق مع جامعتي الھاشمية واأللمانية -األردنية.
من جانبه رحب الطراونة بالمشروع الذي سيتم البدء بتدريسه في الجامعة األردنية اعتبارا من أيلول
المقبل من العام الحالي ،مؤكدا دعم الجامعة لكل المشاريع التي تسھم في االرتقاء بالمستوى التعليمي في
الجامعة والجامعات األخرى.
ونوه رئيس الجامعة إلى إمكانية انشاء برامج أكاديمية أخرى يتطلبھا سوق العمل ويتم تمويلھا من االتحاد
األوروبي مقترحا برنامج الدكتوراه في األعمال.
من جھتھا أكدت رئيسة قسم مشاريع الشرق األوسط في االتحاد األوروبي روزين ماك على أن اختيار
الجامعة األردنية للتنسيق للمشروع الممول بأكثر من مليون يورو استنادا لما تتمتع به من سمعة أكاديمية
وعلمية عريقة بين الجامعات المحلية والعربية والعالمية.
بدوره أشار مدير مركز المياه والطاقة والبيئة ومدير المشروع الدكتور أحمد الساليمة إلى أن الخطة
الدراسية التي تم إعدادھا للبرنامج والتي قام بھا أعضاء الفريق القائم على المشروع وفق متطلبات سوق
العمل.
وأضاف الساليمة إلى أنه قد تم تجھيز بعض المختبرات الخاصة في البرنامج ،وعدد من قاعات
اإلتصال المرئي مع االتحاد األوروبي لضمان سير العمل على أكمل وجه ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه

٣

سيتم إرسال الطلبة الملتحقين في البرنامج إلى عدد من الجامعات األوروبية لتحضير وانتقاء مواضيع
رسائلھم ذات الصلة بالبيئة والمتغيرات المناخية.
حضر اللقاء كل من مدير مكتب تيمبوس في األردن الدكتور أحمد أبو الھيجا ،وعميد كلية الدراسات العليا
في الجامعة األلمانية  -األردنية الدكتور نبيل أيوب ،وعميد معھد علوم األرض في الجامعة الھاشمية
الدكتور عيد الطرزي ،ومدير مكتب العالقات الدولية في الجامعة الدكتور رامي علي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٤
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األربعاء
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الطراونة  :انتخابات اتحاد طلبة "االردنية" مثاال يحتذى به بين الجامعات

اشاد رئيس الجامعة االردنية الدكتور
اخليف الطراونة بالمستوى الذي شھدته
انتخابات اتحاد طلبة الجامعة والتي
كانت مثاال يحتذى به في كافة الجامعات
االردنية والوطن بأكمله.
جاء ذلك خالل لقائه اليوم اعضاء اتحاد
الطلبة الجدد والسابقين لتكريمھم على
الجھود التي بذلوھا خالل تواجدھم في
االتحاد .
ودعا الطراونة اعضاء االتحاد الى االلتزام باالطر العامة وتمثيل الطلبة خير تمثيل في الجامعة.
ومن جھتم عبر الطلبة عن امتننانھم لما قدمته ادارة الجامعة وكافة الكوادر العاملة فيھا باتخاذ االجراءات
المناسبة لضمان اجراء االنتخابات بكل يسر وشفافية .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٥

شؤون جامعية
العرب اليوم

األربعاء

٢٠١٣/١/٢٣

واقع التعليم العالي وھجرة الكفاءات  ..مجالس وصاية على الجامعات وال تَقدﱡم في الجوھر

ماجدة عطاﷲ  -يحتل ملف واقع التعليم العالي
وتھجير الكفاءات ،اولوية في ملف االصالح
المفتوح في البالد ،وتحت ھذا العنوان تتسرب
اسئلة عديدة حول درجة الدكتوراة واساتذة
الجامعات ،وكيف يتم تعيين رئيس الجامعة ،والى
متى تبقى المزاجية ھي المعيار؟ قضية تزوير
الشھادات؟ شخصيات ليس لھا وزن وال قيمة
علمية ،تتولى المناصب االكاديمية واالدارية؟
"التزمت العقلي" خلل اكاديمي .ودول تبيع
الشھادات .حكومات متعاقبة تقر ما تشاء وتنبذ ما
تشاء بعيدا عن اي شرع علمي او فكر اكاديمي.
الى اين وصل مستوى التدھور في التعليم العالي؟
خاصة بعد ان اعلنت اخيرا وزارة التعليم العالي
عن القبض على عدد من شھادات الدكتوراة
المزورة؟"
»العرب اليوم« التقت عددا من االكاديميين وعددا من الذين يعدون شھادات الدكتوراة ورسائل
الماجستير حسب الطلب وباسعار مختلفة ويعتبرون انفسھم مساعدين للطلبة الجتياز مرحلة صعبة
ودقيقة..فماذا قالوا ؟
الدكتور مروان كمال رئيس جامعة فيالدلفيا قال :تختلف البلدان في طرق تعيين رؤساء الجامعات فيھا
وحسب درجة االستقاللية التي تتمتع بھا الجامعات ابتدا ًء من التعيين السياسي الحكومي الكامل وانتھاء
بالغياب الكامل للحكومة من التعيينات ،ولكن األسلوب الذي أثبت جدواه في العديد من دول العالم وخاصة
الدول المتقدمة يقوم على مبدأ "التنافس المعلن المحدود" .وفيه يكلف مجلس األمناء لجنة خاصة تسمى
"لجنة االستقصاء أو البحث" تضع الشروط والمؤھالت المطلوبة في الرئيس وتعلنھا في الدوائر
األكاديمية سواء من حيث االنجازات العلمية أو الخبرات العملية أو المقدرة االدارية أو العالقات
األكاديمية أو الرؤية المستقبلية أوإمكانية التعامل مع البرامج األكاديمية المتوقع تنفيذھا.
وعلى ضوء ذلك تستقبل "اللجنة الخاصة" الطلبات وتضع منھا قائمة قصيرة للمرشحين بعد استثناء من
ھم ليسوا في المستوى المطلوب .وبعد إجراء المقابالت يتم اطالع مجلس األمناء واختيار الشخص
المناسب من قبل مجلس األمناء بناء على توصية "لجنة االستقصاء".
٦

وھذا يساعد الجامعات على أن تكون مستعدة الستقبال الرؤساء األكثر كفاءة من دون تدخل أو ضغوط.
وتريح الحكومات من المسؤوليات السياسية للنجاح أو الفشل .وھذا النموذج ھو الذي نتطلع إلى تطبيقه في
بلدنا.
"العرب اليوم" سبق واجرت لقاء مع االستاذ الدكتور ناصر الدين االسد وسألته عن عملية اختيار رؤساء
الجامعات و قال وقتھا :ان الخطأ االساسي في موضوع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يعود الى
وجود مادة امنية في قانون التعليم العالي نصت على ان رئاسة ھذا المسؤول تنتھي فور تعيين بديل له
وھذا امر غير مقبول في اي مقياس من المقاييس وال بد من ازالة ھذه المادة .واضاف االسد ولذلك اصبح
جميع رؤساء الجامعات ال يحسون باالستقرار في مناصبھم و ال بالحصانة العلمية لكي يقوموا بواجباتھم
ويظلون دائما قلقين.النھم قد يغيرون في اية دقيقة بل قد يذھب المسؤول منھم الى مكتبه فيجد فيه بديال
عنه من دون ان يعرف .ولذلك فان كرامة الوطن والمواطن والجامعة تدعو الى حذف ھذه المادة .وبين
الدكتور مروان كامل انه بالنسبة :لموضوع تغيير الرؤساء والعمداء فانه بداية يرى انه ال بد من تأكيد أن
التغيير في المواقع االدارية ھو طبيعة األشياء .غير أن مثل ھذا التغيير ينبغي أن يكون معلنا ً ومنظما ً
ووفق قواعد متعارف عليھا حتى ينتظم العمل بشكل يساعد على إنجاز األعمال وتطوير البرامج .وھذا
يعني أن التغييرات المفاجئة أو العشوائية أو االنتقائية ال تؤذي من ھو في الموقع بقدر ما تؤثر في سير
العمل وامكانية تطبيق أفكار ابداعية جديدة .وبدالً من ذلك تقع عثرات وأخطاء كثيرة.
وبالنسبة لي فكنت أعمل دائما ً على مبدأ إنجاز العمل بكل ما أستطيع من امكانات وفي أقصر وقت ،وفي
الوقت نفسه تقبل التغيير إذا وقع ،والتعامل معه بأسلوب ايجابي.
وقال د.كمال في رده على سؤالي حول تدخل الحكومات المتعاقبة في الجامعات بان الجامعة مؤسسة
علمية أكاديمية بحثية تعليمية ذات رسالة اجتماعية ومھنية خاصة .وھي المكان الذي يتم فيه تكوين
المھنيين المحترفين من علماء ومھندسين ولغويين وقانونيين وغيرھم .وھذا يتطلب أن تتمتع الجامعات
باستقالل تام وأن تكون الحرية األكاديمية كاملة وال ينبغي أن يتدخل في أعمال الجامعة أحد سواء كانت
الحكومة أو القوى السياسية أو القطاعات االجتماعية أو االقتصادية أو غيرھا .وتكون وظيفة مجلس
األمناء أن يرسم السياسات العامة للجامعة ويتابع تنفيذھا .أما اذا لم يتحقق ھذا األمر فإنه ينعكس سلبا ً على
أداء الجامعة واألھم من كل ذلك على مخرجاتھا من الخريجين .والمالحظ على المستوى العالمي أن
الجامعات األكثر استقاللية ھي األفضل أداء واألقدر على التطور واالنتقال إلى مراحل متقدمة ،كما أثبتت
التجارب أن تدخالت الحكومات لم تساعد الجامعات في تطوير أدائھا.
وبالتالي ،علينا أن ننظر إلى المستقبل نظرة مختلفة أساسھا االستقالل الكامل للجامعات فيكون دور
الحكومة المراقبة لألداء النوعي ونشر المعلومات عن ھذا األداء واتاحة الفرصة للرأي العام لتقويم
األداء .وھنا تتحمل إدارة الجامعة حين تتمتع باالستقاللية مسؤولية االداء والنجاح والفشل .وھنا نطلق
العنان لالدارات الجامعية للتجديد واالبداع وحتى تتحقق استقاللية الجامعات فإن وسائل جديدة لتمويل
الجامعات ينبغي الدخول فيھا حتى ال يصبح تمويل الجامعة أداة أو جسراً للتدخل في أعمالھا سواء كان
ھذا التدخل من الحكومة أو من الممولين والمالكين.
بينما يرى "الدكتور عبد الكريم الغرايبة" الذي سبق والتقته "العرب اليوم" في مقابلة خاصة تطرق
خاللھا لموضوع التعليم الجامعي فقال وقتھا ان الحكومات المتعاقبة تدخلت في الجامعات وان ھناك تدخال
بشكل دائم في الجامعات وبشكل خاص في االردنية من كل الحكومات المتعاقبة والوضع لم يتغير فوزارة
٧

التعليم العالي لم تخدم اي طرف بل اساءت الى الجامعات النھا حدت من صالحيات مجالس الجامعات
وكذلك رؤساء الجامعات في امور مھمة واصبحت ھي من يقرر ما يُدرﱠس وما ال يُدرﱠس!!! اما مجالس
االمناء في الجامعات فال لزوم لھا ..نعم الن مجلس االمناء في الدول االخرى له ھدفان  - ١حماية
استقالل الجامعة  - ٢تأمين موارد مالية" .بينما يرى الدكتور مروان كمال بان مجالس االمناء بحال
افضل حيث قال :ال أحد يقول أن مجالس األمناء غير مجدية واذا كان أداء بعضھا ضعيفا فليس الحل في
إلغائھا .ينبغي أن نخرج من الثنائية العدمية إما السيطرة الكلية أو االلغاء.المطلوب ھو أن تقوم كل
مؤسسة سواء كان مجلس األمناء أو وزارة التعليم العالي أو الجامعة بتحسين أدائھا ورفع مستواه برضا
وقناعة الجميع وأن ينظر إلى تحسين االداء على أنه مسؤولية جماعية يتعاون الجميع عليه وال يتناحرون
من أجله ،وأن التعليم العالي شأنه شأن الكثير من القطاعات يتشكل من سلسلة متعددة الحلقات ال ينبغي أن
يكون جزءا منھا قويا وجزءا منھا ضعيفا .اذا كان ھناك نقص أو ضعف في أداء مجلس األمناء علينا أن
نستقصي األسباب ونعمل على تصحيحھا ،وإذا كان أداء وزارة التعليم العالي فيه ضعف علينا أن نتعاون
على التصحيح .وفي الوقت نفسه فإن تجارب الدول األخرى ينبغي أن تساعدنا على االفادة منھا .ليست
ھناك حلول سحرية أو حلول أحادية ،وال يعني وجود مؤسسة الغاء المؤسسات األخرى ألن حجم األعمال
المطلوبة من العمق واالتساع بما يكفي لتشغيلھا جميعا .ولكن حين يضيق األفق وتصغر الطموحات
تتصادم المؤسسات وتصغر األھداف.
»اعادة ھيكلة وزارة التعليم العالي«
اما وزارة التعليم العالي فأخذت نصيب االسد من التقويم حيث قال" :الدكتور ناصر الدين االسد في
مقابلته مع العرب اليوم سابقا بانه اذا بقيت احوال وزارة التعليم العالي على ما سارت عليه خالل
السنوات االخيرة فانا ادعوا بالحاح الى الغائھا ..فالعيب اذا ليس في وجود وزارة التعليم العالي الن كل
المصالح التعليمية واالدارية في الجامعات وكليات المجتمع تدعو الى وجود وزارة التعليم العالي لكن
الخطأ ھو في اضطراب العمل في ھذه الوزارة وتقلب اعداد من الوزراء كان كل منھم حريصا على ان
يلغي ما قام به سلفه ويصنع برنامجا جديدا ال يلبث ان يتغير في مدة وجيزة كل ھذا ھزأ اركان الجامعات
وكليات المجتمع الن بعضھم دخل في المسؤولية من دون ان يكون له ادنى صلة بالنواحي االكاديمية
وتصرف في الجامعات كما ظن انه يتصرف بدائرة حكومية ...وتابع من اجل ھذا ندعو ﷲ عز وجل ان
يھيئ الولياء االمور من المسؤولين من تستقر اوضاعھم ومن ھم على صلة واضحة بالتعليم العالي لكي
يزيلوا اثار ما حدث خالل السنوات القليلة الماضية ..والحديث عن المسؤولين ال يمس اشخاصھم فھم
موضع تقديرنا جميعا وبعضھم من زمالئنا الذين نعتز بھم وانما الحديث عن المسؤولية نفسھا" .بينما
يؤمن د.مروان كمال الذي قال :أؤمن بالتطوير والتحديث المستمر وليس االنتقال من حال إلى آخر بقرار
فجائي يترك له من اآلثار السلبية أضعاف ما يصلح.واضاف لقد أدت وزارة التعليم العالي في السنوات
الماضية دوراً إيجابيا في كثير من الجوانب واألبعاد .وفي الوقت نفسه كان ھناك الكثير من االخطاء
والعثرات.
المطلوب تعظيم الجانب اإليجابي وتقليص العثرات والسلبيات .قد يتطلب ذلك إعادة ھيكلة بل إعادة كتابة
رسالة الوزارة ودورھا ،وأن ترى نفسھا شريكا ً للجامعات في التعليم العالي وليست مسيطرة على
الجامعات تبتعد عن التفاصيل االدارية وتركز على التوجھات الكبرى وتتعاقد مع الجامعات على تنفيذ
البرامج وال تتدخل في مفردات التعليم .عليھا أن تنظر في المشكالت الجوھرية التي يعاني منھا قطاع
التعليم مثل التمويل والبحث العلمي والتطور التكنولوجي والمساھمة في حل مشكالت الدولة الكبرى
٨

وتشجيع التشابكات الوطنية واألھلية والرسمية واالقليمية والدولية .وعليھا أن تنظر في إنشاء مراكز
البحث المتخصصة وتشجع الجامعات على ذلك واآلفاق ھنا واسعة ال تنتھي.
النظرة الضيقة تجعل كل شيء صغيرا وضيقا والعقل المنفتح والفكر المستنير يكتشف آفاقا ال حدود لھا
في العمل ،وھذا ما يحتاجه الوطن والفرد اإلنسان.
»تزوير الشھادات«
وفي معرض رد الدكتور مروان كمال على سؤالي حول الشھادات المزورة قال :تزوير الشھادات أمر
مرفوض ومستنكر ولكن لألسف يقع ليس في بلدنا فقط وإنما في أي بلد في العالم وقبل أسابيع اضطر
وزير ألماني أن يترك مكانه بسبب خلل تم اكتشافه في شھادته أو في أطروحة الدكتوراة التي يحملھا.
وھذا يعني أن القوانين والثقافة المجتمعية يجب أن تكون قائمة على رفض التزوير ورفض الوساطة
واالنتماءات ،وبالتالي تصحيح ھذا الخطأ الفادح حين يقع .وأنا ال أميل إلى تضخيم الخطأ وتعميمه وكأن
قطاع التعليم العالي يغمره الفساد من كل جانب .وھنا تقع مسؤولية كبيرة على االعالم الذي ينبغي أن
يكون محايداً مرتبطا ً بالمصلحة الوطنية وكاشفا ً للحقائق وبحجمھا الطبيعي .وعلى االعالم أن يساعد على
خلق وتأصيل ثقافة الكفاءة واألھلية لدى المجتمع ،وأن تصل الرسالة إلى الشخص المسؤول كما ھي إلى
المواطن البسيط بأن تقديم العالقة الخاصة على الكفاءة فيه ضرر للوطن بأسره وفيه ضرر مباشر على
الجميع وال يفيد أحداً .المسؤولية ھنا مسؤولية المجتمع أن يدفع دائما باتجاه الكفاءة والعلم والخبرة
والمصلحة الوطنية.
وتعتبر ظاھرة معدي الشھادات حسب الطلب ظاھرة سلبية جدا ال بد من محاربتھا وايجاد الضوابط
االخالقية لھا .قال الدكتور "مروان كمال ":
»شھادات حسب الطلب«
ان قطاع التعليم ھو من صنع المجتمع وال يستقيم ويتطور إال بدعم من المجتمع ولكن لألسف ھناك فجوة
في الوعي بين الحصول على الشھادة وما يترتب على ھذه الشھادة في الحياة العملية.
من منا يرضى أن يذھب إلى طبيب اذا علم أن شھادته مزورة؟ ومن منا يرضى أن يتعامل مع محام إذا
علم أنه يحمل شھادة مزورة؟
كل تزوير ھو خطيئة كبرى في حق المجتمع والوطن بأسره سواء فعل ذلك طالب أم أستاذ أم مھني أم
موظف أم غير ذلك .ويجب أن يكون ھناك رفض مجتمعي لذلك.
ولكن من جانب آخر ال بد من وضع ضوابط أخالقية وقانونية للعمل األكاديمي يغطي األفراد والمكاتب
والمؤسسات .ومن ھنا ،فأنا أدعو إلى االلتزام بمدونة سلوك أكاديمية واحدة لعضو ھيئة التدريس وأخرى
للطالب سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة .وكل خروج على بنود ھذه المدونة
يعتبر خروجا ً على المھنة وعلى الرسالة وتستحق االنكار والعقوبة.
وختم د .كمال ھنا بانه يجب أن ندرس المشكالت ونستعين بأھل الرأي والفكر والعلم والخبرة لوضع
حلول لھا .فذلك أجدى من إھمالھا أو تضخيمھا أو الصراخ حولھا.
٩

بينما يرى دكتور متخصص في المجال العلمي رفض ذكر اسمه ان التدخالت الحكومية ال مجال
النكارھا ،ناھيك عن الضوابط االمنية وعن وجود رؤساء جامعات نسميھم "رؤساء الحسب والنسب".
حتى أن وزيرة احضرت كل الطاقم من معارفھا وعينتھم في الجامعة!! وھناك ايضا اساتذة قيمتھم العلمية
تحت الصفر يعينون رؤساء؟؟ الى متى؟ تحجب عقلي معيب وغياب عن الواقع مؤلم جدا وھذا ھو السبب
في ھجرة الكفاءات العلمية.
"العرب اليوم" كانت التقت بعض معدي الشھادات لوضع النقاط على الحروف فماذا قالوا ؟
»معدو الشھادات«
ابو سامي  ٤٥/عاما متقاعد تربية قال :في الحقيقة ال اعرف لماذا تثار ضجة حول ھذه القضية؟ فما افعله
ليس فيه اي غش او تدليس كما يظن بعضھم ،فقط انا اقوم بالبحث والدراسة والتدقيق وبعدھا يأتي طالب
الشھادة ويدرس كل ذلك واحيانا كثيرة يرافقني لجمع ما نريد ونتدارسه وبعدھا يقدمه ھو باسمه الى
دكتور المادة وان علق عليھا واراد كدكتور تغيير اية معلومة يأتيني بھا الطالب واقوم بتصحيحھا...
واضاف ولكن لم اسمع ان احدا ممن ساعدته بشھادته عين رئيسا لجامعة ولكن يريدون تمشية حالھم
فقط.وبين ابو سامي بان عملھم دقيق جدا ومحصور في المواد االدبية والفكرية وليس بالمواد العلمية مثل
الكيمياء والطب والھندسة ..وھذا عملي منذ تقاعدت وما احصله جيد خاصة مع ظروف الغالء وابتسم
وقال :شھادتي انا ..ماجستير.
مواھب عبيدات /بكالوريس قالت :اغلبية من يراجعون ھم "خاليجة وعادة ما "يطلبون بحثا علميا ،رسالة
ماجستير ،يريدون ان اعد لھم المقدمة وفعال في البداية احضر المقدمة وتكون بسيطة الني اعود الى
الكتب والمراجع والدراسات والنيت واعد المادة واقرأ امام الطالب وطبعا ھذه الشھادة تحتاج للوقت
فيأخذه الطالب للدكتور ويعيده لي بعد فترة واقوم بالتصليح حسب ما كتب الدكتور واضافت مھمتي ھي
التلخيص..مثال قبل فترة اتاني شاب يريد بحثا عن الطفل في االعاقة الخاصة وطبعا تحتاج
للوقت.العناوين ثم المقدمة وبعدھا ما ذا نريد ان نكتب؟ واضافت لدي بحوث عديدة من تربية الطفل الى
علم االجتماع الى تكنولوجيا المعلومات الى علم النفس ،وطبعا كله يحتاج الوقت .ثالثة اسابيع واكثر من
فصل ،واحيانا اذھب لجمع المادة من احدث ما نزل في االسواق .من علوم مثل الشاشة االلكترونية،
والطالب معي ونكتب معا ونفكر ونرسل للدكتور ونأخذ مالحظاته ..وتابعت اعتبر نفسي مثل استاذ
خصوصي وحقيقة الطالب يبذل جھودا كبيرة وھناك عمل شاق واھتمام كبير وليس تسلية وكما اسلفت
الطلبة يدرسون واحيانا كثيرة يأتيني من يريد الدكتوراة فبصدق احيله الى اصحاب االختصاص من
الزمالء فھناك بروفسيرية ودكاترة وانا شخصيا اتواصل مع اھل االختصاص واقول لھم عندي بحث في
تخصصكم وارسله اليھم ..وبينت بانھا حاصلة على البكالوريوس وانھا تعمل في ھذه المھنة منذ عامين
ونصف وعندما سألتھا عن االسعار قالت :ماجستير من  ٦٠٠الى  ٧٠٠دينار البحث حسب من - ٧٠
 ١٠٠دينار اما التقرير فتكلفته  ٢٥دينارا اما الدكتوراة  ١٠٠٠دينار وقد يرتفع وفقا للبحث.وبصدق نحن
نعمل تحت اشراف الدكتور وليس على مزاجنا.وقالت بان ھناك عناوين كثيرة تناولتھا عن حرب الخليج
ودور االرھاب والفكر االسالمي ودور الشباب.
كل ماسبق مثالب في عملية التعليم العالي اعترفت بھا شخصيات مؤسسة للعلم والتعليم ووضعت بعض
الحلول التي نتمنى ان تجد اذانا صاغية لدى اولي االمر.الن وضع التعليم اصبح في مرحلة صعبة
وبحاجة ماسة لالصالح قبل فوات االوان.
١٠

بترا -الدستور ص  -٣السوسنة

األربعاء

٢٠١٣/١/٢٣

»اعتماد مؤسسات التعليم العالي« تشارك بمؤتمر في اسبانيا
شارك رئيس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
الدكتور بشير الزعبي مؤخرا في مؤتمر حول إدارة
ضمان الجودة في مؤسسات التعليم ضمن مشروع
تمبوس في جامعة برشلونة باسبانيا.
واشار الزعبي في المؤتمر الى معايير ھيئة االعتماد
األردنية والخطوات المتبعة لوصول مؤسسات التعليم
العالي لدرجة ضمان الجودة والعمل على نشر وتحفيز
ثقافة ضبط الجودة في الجامعات األردنية.
وبين ان الھيئة تشجع التنافسية بين الجامعات االردنية من خالل تطبيق معايير االعتماد العام والخاص
وضمان الجودة والتصنيف واختبارات الكفاءة المعرفية.
وأوضح أن الھيئة تھدف من تطبيق معايير ضمان الجودة لتشجيع التميز في مؤسسات التعليم العالي
وطمأنة المجتمع والمؤسسات المحلية والعالمية بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتشجيع روح
التنافسية وتطوير مھارات العاملين في مجال التعليم العالي.

١١

الرأي ص ١٤

األربعاء

٢٠١٣/١/٢٣

أساتذة جامعيون يطلقون )أكاديميون في خدمة اللغة العربية(
اطلق »المشروع الوطني للدفاع
عن اللغة العربية« فريق عمل
جديدا ھو »فريق اكاديميون في
خدمة اللغة العربية« ،يضم الفريق
اساتذة من مختلف الجامعات
االردنية ،بينھم د.عمر القيام ،من
جامعة العلوم االسالمية ،د.عاطف
فضل من جامعة الزرقاء االھلية،
د.عمر وفيق صابر رئيس قسم
اللغة العربية في جامعة االمم
المتحدة ،د .زيد القرالة من جامعة
آل البيت ،د.اسماعيل القيام من
جامعة فيالدلفيا د.ايمان »محمد
امين« الكيالني من الجامعة
الھاشمية ،د.سالم الدھام من جامعة
اليرموك ،د .سمية الشوابكة من الجامعة االردنية ،ود.اسامة شھاب من الجامعة االردنية.
وعقد الفريق اجتماعا استمع إلى رئيس التنفيذي للمشروع بالل حسن التل عن اھداف المشروع
والمراحل التي قطعھا وتطلعاته المستقبلية .واستعرض اعضاء الفريق التحديات التي تواجه اللغة العربية
وسبل مواجھتھا مستعرضا الخطوط العريضة لخطة عمله المستقبلية للمساھمة في تحقيق اھداف
المشروع الذي يؤسس لوعي لغوي يقود الى نھضة ثقافية.
واتفق اعضاء الفريق على العمل لتحريك نوازع المسؤولية الفردية عند افراد المجتمع ،وخاصة المجتمع
الجامعي نحو اللغة العربية باعتبارھا الحافظ لثقافة وفكر االمة ،ووسيلة التعبير عن ھذا الفكر والثقافة
وكذلك العمل على احداث اصالح تعليمي يبدأ من اصالح مناھج وكتب اللغة العربية في المدارس
والجامعات ،والعمل على تطوير المناھج الدراسية بما يخدم انشاء جيل يحترم لغة امته وقثافتھا ،مع
االنفتاح الكامل على العصر.
كما اتفق اعضاء الفريق على العمل لتصحيح الممارسات الخاطئة بحق اللغة العربية ،خاصة على صعيد
االفراد مع تركيز على المجتمع الجامعي ،ويدخل في ذلك استخدام الحروف الالتينية او اللغة االجنبية في
كتابة الرسائل الھاتفية ،او على صفحات التواصل االجتماعي »الفيسبوك« ،أو عبر البريد االلكتروني
»االيميل« ،باالضافة الى تنبيه اصحاب المرافق االقتصادية والخدمية ،وخاصة في قطاع السياحة الى
اھمية استخدام اللغة العربية في مطبوعاتھم وخدماتھم لزبائنھم.
إلى ذلك ناقش الفريق عدداً من االقتراحات التي تصب في خدمة اللغة العربية مثل ايجاد حوافز لمعلمي
اللغة العربية في كل مراحل التعليم العام والجامعي .وتأسيس قاعدة بيانات تضم البحوث والكتب المتعلقة
١٢

باللغة العربية ،ومطالبة اجھزة االعالم وشركات االنتاج االعالمي بانتاج برامج واعمال فنية تنمي
االحساس باللغة العربية ،والتوجه لرجال االقتصاد القامة شركات انتاج اعالمي تحقق ھذا الھدف ،كذلك
اقامة مدارس تعليم اللغة العربية في كل المراحل ،وتبني نشر كتب حول اللغة العربية ،وكان قد تم اختيار
د.عمر القيام منسقا ً العمال الفريق.

١٣

الرأي ص ١٨

األربعاء

٢٠١٣/١/٢٣

الدورة الجامعية تفتتح في العقبة الجمعة
تفتتح عند الثامنة مساء بعد غد الجمعة في قاعة ثانوية راھبات الوردية بالعقبة الدورة الرياضية الثانية
عشرة للجامعات األردنية في رياضة خماسي كرة القدم للطالب وكرة الطاولة للجنسين برعاية د .كامل
محادين رئيس سلطة مفوضية العقبة االقتصادية الخاصة.
وحسب ابراھيم الرفوع ،رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الجامعات يشمل حفل االفتتاح عدة فقرات رياضية
وفنية ،واجراء قرعة المباريات مساء نفس اليوم في قاعة فندق المينا ھاوس.
ويشارك في مسابقة خماسي كرة القدم ) (١٦فريقا وفي مسابقة كرة الطاولة ) (١٤فريقا على ان تبدأ
المسابقات صباح يوم السبت ) (٢٦الجاري ،حيث تقام مباريات خماسي القدم على مجمع االمير حمزة
وكرة الطاولة في قاعة اتحاد المعوقين.

١٤

شؤون وطنية
الخميس

بترا -صحف ومواقع أردنية

٢٠١٣/١/٢٤

النتائج األولية لالنتخابات  ..والرسمية ظھر اليوم الخميس

اعلن الناطق االعالمي باسم الھيئة المستقلة
لالنتخابات حسين بني ھاني ان الھيئة ما زالت
تدقق في نتائج الفرز االولية .وتوقع خالل
مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الملكي ان
يتم االعالن عن نتائج االنتخابات ظھر ھذا
اليوم الخميس.
وقد اعلنت العديد من النتائج االولية غير
الرسمية منھا:

النتائج األولية في الدائرتين االولى والثانية في الزرقاء
اعلن رئيس مجلس لجنة انتخابات الدائرة االولى في محافظة الزرقاء المھندس سالم الحياري فوز كل من
طارق سامي خوري عن المقعد المسيحي وحصل على  ٤٦٧٨صوتا ،وسمير العرابي  ٤٥٠٥أصوات،
وكريم العوضات  ٣٨٣٨صوتا ،ويوسف ابو ھويدي  ٣٧٩٩صوتا .
كما اعلن رئيس لجنة الدائرة الثانية عاطف البوايزة فوز كل من محمد الحجوج وحصل على ٥٥٥٧
صوتا ،وعلي سالم الخاليلة  ٤٥٧٧صوتا ،وموسى رشيد الخاليلة  ٣١١٥صوتا .
نتائج االنتخابات في الدائرة السادسة في العاصمة
اعلن رئيس لجنة االنتخاب للدائرة السادسة في العاصمة عمان المھندس ايمن المعايطة ان النتائج االولية
اظھرت فوز كل من الدكتور نصار القيسي وحصل على  ٥٨٧٨صوتا ،والمحامي عبدالجليل الزيود
العبادي وحصل على  ٥٣٩٠صوتا ،وعن المقعد الشركسي الشيشاني خير الدين ھاكوز وحصل على
 ٣٢٩٦صوتا .

١٥

نتائج الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة
اعلن رئيس لجنة االنتخاب للدائرة الخامسة في محافظة العاصمة احمد ابو عيد ان النتائج االولية اظھرت
فوز الدكتورة مريم محمد موسى اللوزي بالمركز االول وحصلت على  ٣٦١١صوتا  ،وبالمركز الثاني
موسى عمير حسن ابو سويلم وحصل على  ٣٦١٠اصوات ،،وعن مقعد الشيشان والشركس فاز تامر
شاھر وحصل على ٢٢٣٠صوتا .
نتائج الدائرة االولى في العاصمة عمان
اعلن رئيس لجنة الدائرة االنتخابية المحلية االولى في العاصمة عمان الدكتور ابراھيم العوران فجر
اليوم الخميس أن النتائج األولية اظھرت فوز خليل عطية وحصل على  ١٩٢٨٠صوتا ،ومحمد راشد
البرايسة وحصل على  ٦٩٧٢صوتا ،والدكتور ھايل مفلح الودعان الدعجة وحصل على ٣٣٠٤
اصوات ،واحمد رجب الجالودي وحصل على  ٣٠٧٧صوتا ،والمھندس طالل الشريف وحصل على
 ٢٧٧٥صوتا.
فوز الھميسات وابو صعيليك والشوبكي في عمان الرابعة
اعلن رئيس الدائرة االنتخابية الرابعة في محافظة العاصمة علي الماضي ان النتائج االولية اظھرت فوز
احمد ابراھيم سالمة الھميسات وحصل على  ٨٩٤٢صوتا ،والمھندس خير عبدﷲ عياد ابو صعيليك
وحصل على  ٧٠٣٣صوتا ،والدكتور عساف عبدربه سالم بركات الشوبكي وحصل على  ٥٣٣٦صوتا.
النتائج األولية لدائرة بدو الشمال االنتخابية
اعلن رئيس الدائرة االنتخابية لبدو الشمال الدكتور عبد القادر بني ارشيد ان النتائج االولية اظھرت فوز
الدكتور حابس راكاد الشبيب وحصل على  ٨٢٣٧صوتا ،والمھندس سعد ھايل السرور وحصل على
 ٦٥٥٤صوتا ،والدكتور ضيف ﷲ خليف بني خالد وحصل على  ٦١١١صوتا ،وعن الكوتا النسائية
ميسر السردية وحصلت على  ٢٢٢٣صوتا.
نتائج دائرة العقبة االنتخابية
اعلن رئيس دائرة العقبة االنتخابية الدكتور جميل الشقيرات ان النتائج االولية اظھرت فوز الدكتور محمد
البدري وحصل على  ٣٤١١صوتا ،والثاني محمد الرياطي وحصل على  ٢٥٣١صوتا ،وعن الكوتا
النسائية تمام الرياطي وحصلت على  ١٨٧٣صوتا.
فوز الدرايسة والزعبي عن دائرة لواء الرمثا
اعلن رئيس اللجنة االنتخابية في الدائرة الرابعة "لواء الرمثا" المتصرف رضوان العتوم ان النتائج
االولية اظھرت فوز عبدالكريم الدرايسة ،وحصل على )(١٢٤٦٨صوتا ،وفواز الزعبي ،وحصل على
) (٩٧٦٣صوتا.

١٦

فوز الزيود بمقعد الدائرة الثالثة بالزرقاء
اعلن رئيس لجنة االنتخابات لدائرة الزرقاء الثالثة المھندس ياسين الزعبي أن النتائج األولية أظھرت فوز
وصفي محمد الزيود بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٦٥٥٥صوتا.
فوز السواعير بمقعد الدائرة السابعة عن العاصمة عمان
اعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة السابعة في العاصمة عمان المھندس محمد خريسات ان النتائج االولية
اظھرت فوز المھندس عدنان السواعير بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٥٣٦٩صوتا.
فوز الشحاحدة والعطيوي والقطاطشة في الدائرة االنتخابية االولى بالطفيلة
اعلن رئيس الدائرة االنتخابية االولى في محافظة الطفيلة احمد السعودي أن النتائج االولية اظھرت فوز
ابراھيم صبحي الشحاحدة وحصل على  ٣٠٠٥اصوات ،وابراھيم سلمان العطيوي ،وحصل على ٢٥٦٢
صوتا ،ومحمد حمد القطاطشة ،وحصل على  ٢١٩٦صوتا.
فوز الضمور والشرفا والھلسا في الدائرة االنتخابية االولى بالكرك
الكرك  -اعلنت رئيسة الدائرة االنتخابية االولى في محافظة الكرك الدكتورة صباح النوايسة أن النتائج
األولية أظھرت فوز الدكتور موفق الضمور ،وحصل على  ٣٤٧٥صوتا ،وطه الشرفا ،وحصل على
 ٢٨٠٩اصوات ،وفارس القسوس الھلسا عن المقعد المسيحي ،وحصل على  ١٣٦٥صوتا .
فوز البطوش والطراونة في الدائرة الثالثة بمحافظة الكرك
أعلنت رئيسة لجنة انتخاب الدائرة الثالثة بمحافظة الكرك المھندسة لما المجالي أن النتائج األولية اظھرت
فوز الدكتور بسام البطوش ،ومدﷲ الطراونة بمقعدي الدائرة ،وحصل البطوش على  ٣٦٢٢صوتا،
والطراونة على  ٣٢١٥صوتا.
فوز المجالي وحجازين عن الدائرة الثانية في لواء القصر
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة الثانية لواء القصر الدكتور راغب صبيح أن النتائج األولية أظھرت فوز
اعطيوي المجالي عن المقعد المسلم ،وحصل على ٣٠٣٤صوتا ،والدكتور رائد حجازين عن المقعد
المسيحي ،وحصل على ١١٣٤صوتا.
فوز الليمون عن الدائرة السادسة بمحافظة الكرك
الكرك  -اعلن رئيس لجنة انتخاب دائرة الكرك السادسة)لواء فقوع( عماد الرواشدة فوز المھندس نايف
الليمون وحصل على  ٢٨٩٧صوتا.

١٧

فوز شادي العدوان بمقعد الشونة الجنوبية
اعلن رئيس لجنة انتخاب دائرة لواء الشونة الجنوبية الثانية في محافظة البلقاء المتصرف سامي الھبارنة
ان النتائج األولية أظھرت فوز شادي علي بركات العدوان بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٤٨٦٨صوتا.
فوز مھيدات بمقعد لواء الوسطية باربد
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة التاسعة )لواء الوسطية( في محافظة اربد الدكتور فواز التميمي أن
النتائج األولية أظھرت فوز الدكتور محمود مھيدات بمقعد اللواء وحصل على  ٣٩٠٥أصوات.
فوز مصطفى الرواشدة في الدائرة الخامسة بمحافظة الكرك
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة الخامسة )لواء عي( في محافظة الكرك الدكتور فارس الصرايرة أن
النتائج األولية أظھرت فوز مصطفى نصر الرواشدة ،وحصوله على  ٢٢٨٠صوتا.
فوز ياغي بمقعد الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء
اعلن رئيس لجنة الدائرة االنتخابية الرابعة في محافظة البلقاء ھايل الطرمان ان النتائج االولية اظھرت
فوز مصطفى ياغي بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٧٦٩٢صوتا.
فوز العالقمة بمقعد لواء دير عال  -البلقاء
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة الثالثة للواء دير عال بمحافظة البلقاء المھندس خالد عربيات ان النتائج
االولية اظھرت فوز محمد العالقمة بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٥٥٩١صوتا.
السنيد يفوز بمقعد الدائرة الثانية بلواء ذيبان
اعلن رئيس لجنة االنتخاب في الدائرة الثانية بلواء ذيبان ان النتائج االولية اظھرت فوز علي عواد السنيد
بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٥٦٣٢صوتا.
فوز بني ياسين بمقعد الكورة
اعلن رئيس الدائرة االنتخابية للواء الكورة بدر العجلوني ان النتائج االولية اظھرت فوز ياسين بني ياسين
بمقعد الدائرة ،وحصل على  ٨١١١صوتا.
فوز البكار بمقعد لواء االغوار الشمالية
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة السابعة بمحافظة اربد )لواء االغوار الشمالية( الدكتور منذر صالح ان
النتائج االولية اظھرت فوز خالد محمود محمد البكار بمقعد الدائرة ،وحصل على  ١١٦٢٠صوتا.
١٨

فوز الخصاونة والشياب والنمري بمقاعد الدائرة الثانية في محافظة اربد
أعلن رئيس الدائرة االنتخابية الثانية في محافظة اربد )دائرة بني عبيد( الدكتور ابراھيم المساد ان النتائج
األولية اظھرت فوز المھندس محمد فؤاد الخصاونة ،وحصل على  ٤٠٤٩صوتا ،والدكتور حسني محمد
الشياب ،وحصل على  ٣٩٥٨صوتا ،وعن المقعد المسيحي جميل النمري ،وحصل على  ٢٧٩٩صوتا.
فوز ابو ركبه والشوابكة والحمارنة بمقاعد لواء قصبة مادبا
أعلن رئيس لجنة انتخاب الدائرة االولى للواء قصبة محافظة مادبا الدكتور خالد الخريشة ان النتائج
االولية اظھرت فوز عدنان ابو ركبة ،وحصل على  ٥٤٣٦صوتا ،وزيد الشوابكة ،وحصل على ٤٣٧٥
صوتا ،ومصطفى الحمارنة عن المقعد المسيحي ،وحصل على  ١٨٥٧صوتا.

١٩

حالة الطقس
طقس األردن

نھاراً:

الخميس

٢٠١٣/١/٢٤

الخميس  ٢٤كانون الثاني ٢٠١٣

تعود و ترتفع درجات الحرارة و تُصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٦-٤درجات
مئوية.و يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،ودافئا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتُغطي السماء
على فترات كميات من السُحب ال ُمتوسطة و العالية.
الرياح تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة.
ليالً:
ترتفع درجات الحرارة الصُغرى بشكل ملحوظ ُمجدداً و يكون الطقس أقل برودة في ُمختلف المناطق.و
تُغطي السماء كميات من السُحب ال ُمتوسطة و العالية على فترات.
الرياح تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.

الجمعة  ٢٥كانون الثاني ٢٠١٣
تتأثر المملكة بحالة من عدم االستقرار الجوي
نھاراً:
تكون درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية .و يكون
الطقس غير مستقر ،حيث تُغطي السماء غالبا ً كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،و تتھيأ الفرصة
لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء ُمختلفة من المملكة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً.
الرياح تكون جنوبية غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة في بعض المناطق.
ليالً:
يكون الطقس أقل برودة من ال ُمعتاد في العديد من المناطق.
وتظھر كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،و تكون الفرصة ُمھيأة لھطول زخات محلية من المطر
بمشيئة ﷲ في جنوب المملكة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية
ُمعتدلة السرعة.
٢٠

السبت  ٢٦كانون الثاني ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،بحيث تُصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٨-٦درجات مئوية .و يكون الطقس دافئا ً نسبيا ً في ُمختلف المناطق ،و تظھر تدريجيا ً كميات من
السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
و يُحتمل ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ بعد الظھر في بعض المناطق رُبما يصحبھا الرعد
أحيانا ً.
الرياح تكون جنوبية غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة في بعض المناطق.
ليالً:
يكون الطقس أقل برودة من ال ُمعتاد في العديد من المناطق .وتظھر كميات من السُحب على ارتفاعات
ُمختلفة ،و تكون الفرصة ُمھيأة لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ خاصة في شرق البالد ،قد
يصحبھا الرعد أحيانا ً.
وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية ُمعتدلة السرعة.

األحد  ٢٧كانون الثاني ٢٠١٣
تتأثر المملكة بحالة من عدم االستقرار الجوي ُمجدداً
نھاراً:
تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٨-٦درجات مئوية .ويكون
الطقس دافئا ً نسبيا ً في ُمختلف المناطق ،و تظھر تدريجيا ً كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
وتتھيا الفرصة لھطول زخات رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في جنوب و شرق المملكة بما فيھا محافظة
العقبة.
الرياح تكون جنوبية غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة في بعض المناطق.

٢١

يُ ّ
حذر من:
الشعاب و المناطق ال ُمنخفضة من جنوب و شرق المملكة بما فيھا
 (١خطر تشكل السيول في األودية و ِ
ُمحافظة العقبة.
 (٢خطر تدني مدى الرؤية األفقية نتيجة الغبار.
ليالً:
تنخفض درجات الحرارة و يكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق.
و تظھر كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة في العديد من المناطق.
وتبقى الفرصة ُمھيأة لھطول زخات رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في جنوب و شرق المملكة بما فيھا
ُمحافظة العقبة.
الرياح تكون غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

٢٢

زوايا الصحف
عين الرأي

الخميس

٢٠١٣/١/٢٤

• علمت »عين الرأي« أن فريقا ً من فضائية إسالمية معارضة أتفق منذ أيام على إطالق
حملة من الشائعات تشكك في سير االنتخابات النيابية ومنھا اشتباه بمشاركة عسكريين
ووجود ماكنات طباعة بطاقات انتخابية وغياب أمني عن بعض الدوائر ومنع قناتھم من
اإلطالع على سير اإلقتراع ؟!.
• الفضائية اإلسالمية ھاجمت وسائل إعالم محلية نقلت بأمانة مجريات العملية اإلنتخابية
ونزاھتھا فيما لم تسمح بنشر أي تعليق إيجابي أو أي صوت يؤيد االنتخابات ويؤكد نزاھتھا
على شاشتھا.
• جماعة اإلخوان المسلمين عملت طوال نھار أمس وليل أول من أمس على إقناع المواطنين
بعدم الذھاب إلى صناديق اإلقتراع إالّ أن نسبة اإلقتراع العالية وغير المسبوقة في تاريخ
االنتخابات النيابية في )العاصمة والزرقاء وإربد( فاجأتھا وأربكت حساباتھا.

٢٣

أبرز عناوين الصحف
اليومية

• النتائج األولية لالنتخابات  ..والرسمية ظھر اليوم الخميس ) تحديث(
• انتخابات نزيھة ..و %٥٦،٧نسبة االقتراع العامة
• المجالي :تعاملنا مع حادثتي مال سياسي وتفريق مجموعة حاولت التأثير على سير االنتخابات
• وفاة وإصابتان بعيارات اطلقت ابتھاجا بنتائج االنتخابات
•  ١٫٣مليون ناخب يشاركون في االقتراع وبدو الشمال األعلى تصويتا ً
• الخطيب  :البطاقة االنتخابية يصعب تزويرھا وال آالت لطباعتھا
• »راصد« % ٩٩٫١ :من اللجان التزمت باإلجراءات
• الدعاية في المدن الكبرى فاقت الحضور الحقيقي للمرشحين
• صرافون :طلب قوي على الدينار مدفوعا ً بعوامل داخلية وخارجية
• »حرثا« مثال على ثنائية أزمة الالجئين السوريين و شح المياه
•  ٢٠ألف الجئ سوري عبروا الحدود خالل ثالثة أيام

٢٤

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النتائج االولية للدوائر االنتخابية المحلية
نتائج الدائرة االولى في ...التفاصيل
األردنيونَ قرروا من ھم نوابھم
النسور  :االنتخابات النيابية نزيھة مئة بالمئة ونجاح كبير لألردن
الخطيب  :قطعنا شوطا في تأسيس الثقة بالعملية االنتخابية
 % ٥٦٫٦٩نسبة االقتراع النھائية لالنتخابات النيابية
مدير االمن العام » :العملية االنتخابية سارت على ما يرام أمنيا«
المعايطه  :الحضور اإلعالمي أثرى العملية االنتخابية
العملية االنتخابية ترفع الطلب على المحروقات بنسبة % ٦٣
انتكاسة نتنياھو باالنتخابات تجبره على تقديم تنازالت لتشكيل ائتالف حكومي
االمم المتحدة  :سوريا تتعرض لتدمير ممنھج بأيدي شعبھا

•
•
•
•
•
•
•

النتائج األولية للدوائر المحلية )تحديث(
بني ھاني :اعالن النتائج النھائية لالنتخابات ظھر اليوم
النسور :الحكومة أوفت بالوعد بإجراء انتخابات بأقصى درجات الشفافية والدقة
الخطيب % ٥٦٫٦٩ :نسبة االقتراع العام في االنتخابات
الملك يتلقى برقيات تھنئة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
"راصد" يدعو "مستقلة االنتخاب" للتحقيق في تجاوزات مختلفة خالل االقتراع
األردن يشارك العالمين العربي واإلسالمي إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

٢٥
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طقس بارد نسبيا الجمعة والسبت وانخفاض على درجات الحرارة االحد
تالعب في نتائج انتخابات البلقاء
توقعات باعالن النتائج بعد ظھر اليوم
مواطن يدھس  ١٠مشاركين في مسيرة تحتفل بفوز احدى المرشحات بكفرنجة
اعادة فرز صندوق اكثر من مرة في معان يتسبب باحداث شغب عارمة
النسب النھائية لالقتراع
أرقام الصدمة األولى  ..تدفع اإلسالميين لمواجھة مبكرة مع المجلس للمطالبة بإسقاطه
صدور اإلرادة الملكية بالموافقة على القانون المؤقت لموازنة ٢٠١٣
مليار دوالر حجم االستثمارات السورية المتوقع جذبھا للمملكة في ٢٠١٣
نقابة وكالء السياحة والسفر تحذر من رفع ضريبة اإليواء الفندقي
 ١٢يوما يحتاجھا المستثمر لبدء مشروعه في المملكة و  ٧٠يوما إلصدار التراخيص

٢٦

